
 ลงชื�อ________________________________________________กรรมการ 
(นายมาซามิ คตัซูโมโต/นายนาโอะฮิโร ฮามาดา) 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

 
หมวด 1 
บททั$วไป 

 
ข้อ 1. ข้อบงัคบันี "ให้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี " หมายถึง บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ �ง (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) หรือใช้ภาษาองักฤษวา่ “Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited” 
 
ข้อ 3. หากข้อบงัคบันี "มิได้ตราไว้เป็นอย่างอื�น ให้นําบทบญัญัติในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั

มาใช้บังคับและหากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นําความใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาใช้บงัคบัด้วย 

 
ข้อ 4. เมื�อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�บริษัท

หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการเกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไป
ซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดตามประกาศสํานักงานกํากับ
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัท
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื�องนั "นๆ ด้วย 

 
หมวด 2 

การออกหุ้นและการโอนหุ้น 
 
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั และเป็นหุ้นชนิดระบชืุ�อผู้ ถือหุ้น 
 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชําระค่าหุ้นเป็นเงินครั "งเดียวจนเต็มมลูค่าด้วยตวัเงินหรือทรัพย์สินอื�น
นอกจากตวัเงิน ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื "อหุ้นจะขอหกัลบกลบหนี "กบับริษัทไมไ่ด้ 
 
ในกรณีที�ผู้จองหุ้นไม่ชําระค่าหุ้น หรือไม่โอนกรรมสิทธิFในทรัพย์สิน หรือไม่ทําเอกสารหลกัฐาน
การให้ใช้สิทธิตา่งๆ ตามความในวรรคสองให้แก่บริษัทภายในเวลาที�กําหนดไว้ในหนงัสือแจ้งให้
ชําระค่าหุ้ น ให้คณะกรรมการมีหนังสือเตือนให้ชําระค่าหุ้ นเต็มจํานวนให้เสร็จสิ "น หรือ

หน้าที� 1 ของ 14 หน้า
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ดําเนินการโอนกรรมสิทธิFในทรัพย์สิน หรือทําเอกสารหลกัฐานการให้ใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัท
ภายในเวลาสิบสี� (14) วนันบัแต่วนัที�มีหนงัสือเตือน ในหนงัสือดงักล่าวให้ระบุไว้ด้วยว่าหากไม่
ดําเนินการตามวิธีการ และไม่ชําระค่าหุ้ นภายในเวลาที�กําหนด คณะกรรมการมีสิทธิขาย
ทอดตลาดหุ้นดงักล่าวนั "น เมื�อพ้นกําหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น ถ้าผู้จองหุ้นดงักล่าวยังไม่ชําระ
คา่หุ้นให้เสร็จสิ "น หรือไมดํ่าเนินการโอนกรรมสิทธิFในทรัพย์สิน หรือไมทํ่าเอกสารหลกัฐานการให้
ใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่บริษัท ให้คณะกรรมการนําหุ้นนั "นออกขายทอดตลาดภายในเจ็ด (7) วนันบั
แตว่นัพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่วนั "น ถ้าได้เงินคา่หุ้นจากการขายทอดตลาดไม่ครบมลูค่าของ
หุ้น ให้คณะกรรมการเรียกเก็บเงินคา่หุ้นที�ยงัขาดอยู่จากผู้จองหุ้นโดยไมช่กัช้า 
 
บริษัทอาจออกหุ้ นกู้  หรือหุ้ นกู้ แปลงสภาพ หรือหุ้ นบุริมสิทธิ รวมทั "งหลักทรัพย์อื�นใดตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และบริษัทอาจแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิก็ได้ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิเป็น
หุ้นสามญัก็ได้ ทั "งนี " ภายใต้บงัคบับทบญัญติัของกฎหมาย 

 
ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัททกุใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื�อไว้อย่างน้อยหนึ�ง (1) คนอย่างไร

ก็ตามกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื�อในใบหุ้นในนามบริษัทก็ได้  

 
ข้อ 7.  บริษัทอาจแตง่ตั "งบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทําหน้าที�เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัท

แต่งตั "ง   นายทะเบียนหุ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที�
เกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหุ้นกําหนด 

 
ข้อ 8. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมมี่ข้อจํากดั เว้นแต่การโอนหุ้นนั "นเป็นเหตใุห้มีคนต่างด้าวถือ

หุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี�สิบเก้า (49%) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมดของบริษัท 
การโอนหุ้นรายใดที�จะทําให้อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราส่วนข้างต้น 
บริษัทมีสิทธิที�จะปฏิเสธการโอนหุ้นรายนั "นได้ 

 
ข้อ 9. การโอนหุ้นย่อมสมบรูณ์เมื�อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุชื�อผู้ รับโอนและลงลายมือชื�อของผู้

โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน 
 

การโอนหุ้ นจะใช้ยันบริษัทได้เมื�อบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้ นแล้ว และใช้ยัน
บคุคลภายนอกได้เมื�อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 
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เมื�อบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั "นถูกต้องตาม
กฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี� (14) วนันบัแต่วนัที�ได้รับคําร้องขอ หรือ
หากเห็นวา่การโอนหุ้นไมถ่กูต้องสมบรูณ์ ให้แจ้งแก่ผู้ ยื�นคําร้องภายในเจ็ด (7) วนั 

 
เมื�อบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หาก
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ได้กําหนดแบบวิธีและความสมบรูณ์ในการโอน
หุ้นไว้เป็นอย่างอื�น ให้แบบวิธีและความสมบรูณ์ในการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ข้อ 10. ใบหุ้นฉบบัใดลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้

ถือหุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี " ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี� (14) 
วนั นบัแตว่นัได้รับคําขอ ในกรณีที�ใบหุ้นสญูหายหรือถูกทําลาย ผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานการ
แจ้งความตอ่พนกังานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน
สิบสี� (14) วนันบัแตว่นัที�ได้รับคําขอ และผู้ ถือหุ้นได้แสดงหลกัฐานดงักลา่วข้างต้นตอ่บริษัท 

 
ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บคุคลผู้ มีสิทธิจะได้หุ้นนั "นหากนําใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกบั
หลกัฐานที�ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจงึจะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น 
และออกใบหุ้นใหมใ่ห้ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหลกัฐานดงักลา่ว 

 
ข้อ 11. บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้ นใหม่แทนใบหุ้ นที�สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุด 

หรือในการที�ผู้ ถือหุ้นขอสําเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนพร้อมคํารับรองของ
บริษัทได้ตามที�กฎหมายกําหนด 

 
ข้อ 12. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่งยี�สิบเอด็ (21) วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแต่

ละครั "งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บริษัททกุแห่งไมน้่อยกวา่สิบสี� (14) วนัก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
ข้อ 13. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเอง เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) บริษัทอาจซื "อหุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงไมเ่ห็นด้วยกบัมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ�ง 
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทเกี�ยวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับ
เงินปันผลซึ�งผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื "อหุ้นคืนเพื�อบริหารทางการเงินเมื�อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่อง
สว่นเกินและการซื "อหุ้นคืนนั "นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 
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เมื�อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ
บริษัทจําเป็นต้องซื "อหุ้ นของบริษัทคืนตาม (2) บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้ น 
ยกเว้นการซื "อหุ้นดงักลา่วมีจํานวนไมเ่กินกวา่ร้อยละสิบ (10%) ของทุนชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทในการอนมุติัการซื "อหุ้นดงักลา่ว 

 
หุ้นที�บริษัทถืออยู่อนัเนื�องมาจากการซื "อหุ้นคืนนั "น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือ
หุ้น รวมทั "งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้อง
จําหน่ายหุ้นที�ซื "อคืนตามกรณีนี "ออกไปภายในเวลาที�กําหนดในกฎกระทรวงที�เกี�ยวข้องซึ�งออก
ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ถ้าบริษัทไม่จําหน่าย หรือจําหน่ายไม่หมด
ภายในเวลาที�กําหนด ให้บริษัทลดทุนที�ชําระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนที�ซื "อคืนและยงัมิได้
จําหน่าย 
 
การซื "อหุ้ นของบริษัทคืน การจําหน่ายหุ้ นที�ซื "อคืน และการตัดหุ้ นที�ซื "อคืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิ ธีการที� กําหนดไ ว้ในกฎกระทรวงที� เ กี� ยวข้องซึ�งออกตามความใน
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั "น 

 
หมวด 3 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 14. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั "งคณะกรรมการขึ "นเป็นผู้ ดําเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และตามบทบญัญัติที�กําหนดไว้ในข้อบังคบันี " ทั "งนี " กรรมการจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

 
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน 
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ�งเลือกตั "ง และถอดถอนโดยที�ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ทั "งนี " กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั "งหมดนั "นต้องมีถิ�นที�อยู่
ในราชอาณาจักร และกรรมการทั "งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที�กฎหมาย
กําหนด  
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ข้อ 15. การลงคะแนนเสียงเลือกตั "งกรรมการ ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั "งตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง 
(2) ในกรณีที�บคุคลผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการมีจํานวนไมเ่กินกวา่จํานวนกรรมการที�

จะพงึมีได้ในการเลือกตั "งครั "งนั "น ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั "งกรรมการที�ได้รับการเสนอ
ชื�อนั "นโดยกรรมการที�ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั "งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตาม
จํานวนหุ้ นที�ผู้ ถือหุ้นนั "นมีอยู่ทั "งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมาก
น้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) ในกรณีที�บคุคลผู้ ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกวา่จํานวนกรรมการที�จะ
พึงมีได้ในการเลือกตั "งครั "งนั "น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั "งนี " ในการออก
เสียงลงคะแนน บคุคลแต่ละคนที�ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั "งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้
ถือหุ้ นตามจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นนั "นมีอยู่ทั "งหมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้ นดงักล่าวจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ�งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ�งได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั "งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพงึเลือกตั "งในครั "งนั "น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั "งในลําดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั "งในครั "งนั "นให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี "ขาด 

 
ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั "ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม (1/3) ถ้าจํานวน

กรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�ง
ในสาม (1/3) กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั "นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่ง
นานที�สุดนั "นเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั "นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหมก่็ได้ 

 
ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี "ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมติั ซึ�งอาจกําหนดเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั "น ให้ได้รับเบี "ยเลี "ยงและสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

 
ความในวรรคหนึ�งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลือกตั "ง
เป็นกรรมการในอนัที�จะได้รับคา่ตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัท 
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ข้อ 18. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามที�กฎหมายกําหนด 
(4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

 
ข้อ 19. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่

จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากดัอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั "ง 

 
ข้อ 20. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้าเมื�อมีกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที�บริษัททําขึ "นระหว่างรอบปี
บญัชี โดยระบขุ้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกัษณะของสญัญา ชื�อของคู่สญัญาและส่วนได้เสีย
ของกรรมการในสญัญานั "น (ถ้ามี) 

(2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั "งหมดที�เพิ�มขึ "นหรือลดลง
ในระหวา่งรอบปีบญัชี (ถ้ามี) 

 
ข้อ 21. กรรมการคนใดซื "อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทําธุรกิจอย่างใด

อย่างหนึ�งกับบริษัท ไม่ว่ากระทําในนามของตนเองหรือของบุคคลอื�น ถ้ามิได้รับความยินยอม
จากคณะกรรมการและ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที�กฎหมายกําหนด (แล้วแต่กรณี) การซื "อขาย
หรือกระทําธุรกิจนั "นไมมี่ผลผกูพนับริษัท 

 
ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื�นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัที�

ใบลาถงึบริษัท 
 
 กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 
ข้อ 23. ในกรณีที� ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ�งซึ�งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
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เหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน บคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนแทน 

 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) 
ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

 
ข้อ 23. กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที�จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที�

เหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อ
เลือกตั "งกรรมการแทนตําแหน่งที�วา่งทั "งหมดเท่านั "น 

  
การประชุมตามวรรคแรก ให้กระทําภายในหนึ�ง (1) เดือนนับแต่วันที�จํานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกวา่จํานวนที�จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคแรกอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนแทน 

 
ข้อ 24. ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

 
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ประธาน

กรรมการมีสิทธิออกเสียงชี "ขาดในกรณีที�คะแนนเสียงของคณะกรรมการในที�ประชุมมีจํานวน
เท่ากนั 

 
ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตั "งกรรมการอีกคนหนึ�งเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามข้อบังคับในกิจการซึ�งประธานกรรมการ
มอบหมาย  

 
ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทั "งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นกรรมการ ถ้ารองประธานกรรมการ
ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึ�งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธาน
ในที�ประชมุ 
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การกระทํากิจการ การแตง่ตั "ง หรือการวินิจฉยัชี "ขาดในเรื�องราวใดๆ โดยคณะกรรมการให้กระทํา
โดยเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการที� เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ�งมีเสียงในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ�งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื�องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั "น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ "นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี "ขาด 

 
ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครั "ง 
 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื�อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื�นและกําหนดวนัประชุมให้เร็ว
กวา่นั "นก็ได้ 
ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ กําหนด วนั เวลา และ
สถานที�ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ�งสถานที� ที�ประชุมนั "นอาจกําหนดเป็นอย่างอื�น 
นอกเหนือไปจากท้องที�อนัเป็นที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที�อื�นใดก็ได้ 
 

ข้อ 28. คณะกรรมการอาจกําหนดชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทพร้อมประทับตราสําคญั
ของบริษัทได้ 

 
ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั ตลอดจนมติของที�

ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื�อ
ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

    
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั "งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย

สามคน (3) คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ�ง (1) คน
ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน โดยมีคุณสมบติัตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด เพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท ดูแล
รายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชี การพิจารณาข้อขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที�กฎหมายกําหนด 
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หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือน

นบัแตว่นัสิ "นสดุของรอบบญัชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นไมน้่อย
กว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) 
คน ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้ทั "งหมด จะ
เข้าชื�อกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลใน
การที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี "ให้คณะกรรมการจัด
ประชมุวิสามญัภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือนั "น 
 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั "น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วัน 
เวลา  ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทั "งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียน
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนัสาม (3) วนั 

 
คําบอกกล่าวที�ส่งให้บรรดาผู้ ถือหุ้นที�อยู่ในประเทศไทยนั "น ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ส่วนคําบอกกล่าวที�ส่งให้บรรดาผู้ ถือหุ้ นที�อยู่ในต่างประเทศนั "นให้ส่งโดยทางโทรสาร หรือ
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
 
สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเป็นสถานที�ที�อยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือสถานที�อื�นใดก็ได้แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

 
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นซึ�งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและ

ออกเสียงแทนตนก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ 
และจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 
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หากผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในที�ประชุม จะต้องนําหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อ
ประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้นที�ได้รับมอบหมาย ณ สถานที�ประชมุกอ่นเข้าร่วมประชมุ 
 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครั "ง ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั "งหมด และต้องมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมด จึงจะถือว่า
ครบเป็นองค์ประชมุ 

 
ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครั "งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์กรประชมุตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียก
นดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั "นมิใช่เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนันดัประชมุ ในการประชมุครั "งหลงันี "ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนบัแต่กําหนดเริ�ม
ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการดงักล่าวไม่
สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ที�ประชมุเลือกตั "งผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งมาประชมุเป็นประธานที�ประชมุ 
 
ผู้ เป็นประธานจะเลื�อนการประชมุผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื�นโดยความยินยอมของที�ประชุมก็ได้ และ
ให้ที�ประชุมกําหนดสถานที� วนัและเวลาที�ประชุมครั "งต่อไปด้วย แต่ในที�ประชุมได้เลื�อนมานั "น 
ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื�นใดนอกจากกิจการที�ค้างมาแต่วนัประชุมครั "งก่อน อนึ�งวิธีการส่งคํา
บอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 32. 
 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชมืูอ หรือโดยการ
ลงคะแนนลับนั "น ให้หุ้ นหนึ�ง (1) หุ้ นมีเสียงหนึ�ง (1) และมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั "นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี " 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ "นอีกหนึ�ง
เสียงชี "ขาด 

(2) ในกรณีดงักล่าวต่อไปนี " ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวน
เสียงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคล
อื�น 

(ข) การซื "อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัมาเป็นของ
บริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั "งหมดหรือ
บางสว่นที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกบับคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์แบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพิ�มเติม หรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ
บริษัท 

(จ) การเพิ�มทนุจดทะเบียน 
(ฉ) การลดทนุจดทะเบียน 
(ช) การออกหุ้นกู้ เพื�อเสนอขายตอ่ประชาชน 
(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) การควบเข้ากบับริษัทอื�น 

 
 ข้อ 36. กิจการที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทําเป็นอย่างน้อยมีดงันี " 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการ
ของบริษัทในรอบปีผ่านมา และข้อเสนอเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการในอนาคต 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบบญัชีที�ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 
(4) พิจารณาเลอืกตั "งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
(5) พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตั "งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และ 
(7) ประชมุปรึกษากิจการอื�นๆ 

 
ข้อ 37. ในกรณีที�บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคํานิยามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือมีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
สินทรัพย์ที�สําคญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ให้บริษัท
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ในเรื�องนั "นๆด้วย 
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หมวด 5 
บัญชีและรายงาน 

 
 ข้อ 38. รอบบญัชีของบริษัท เริ�มต้นในวนัที� 1 มกราคม และสิ "นสดุลงในวนัที� 31 ธนัวาคมของทกุปี 
 
ข้อ 39. ให้ที�ประชุมสามัญประจําปีแต่งตั "งผู้ สอบบัญชี และให้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่

ผู้สอบบญัชีนั "น ผู้สอบบญัชีซึ�งพ้นจากตําแหน่งจากตําแหน่งไปแล้วนั "นมีสิทธิที�จะได้รับเลือกให้
กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ ดํารง
ตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ในบริษัท 

 
บริษัทต้องจัดทําบัญชี และจัดให้มีการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบบัญชี และ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องและบริษัทต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน อย่างน้อยหนึ�งครั "งใน
รอบสิบสอง(12) เดือนอนัเป็นรอบปีทางบญัชีของบริษัท 
 
สมดุและบญัชีทั "งหลายของบริษัทจะต้องทําเป็นภาษาไทย และเก็บรักษาไว้ตามหลกัการและวิธี
ปฏิบติัของการบญัชีไทย 

 
ข้อ 40. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนซึ�งกล่าวเรื�องต่อไปนี "ไว้ถูกต้อง

และสมบรูณ์ คือ 
(1) จํานวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั "งรายการอนัเป็นเหตุให้ได้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการ

และกําไรหรือขาดของบริษัท 
(2) สินทรัพย์และหนี "สินของบริษัท 
(3) เงินทนุสว่นของผู้ ถือหุ้นและเงินทนุสํารอง 
 

ข้อ 41. คณะกรรมการจะต้องจดัให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน 
และให้นําเสนอเพื�ออนุมติัในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมประจําปีภายในกําหนดสี� (4) เดือน
นับแต่วันสิ "นสุดรอบปีทางบัญชี และให้ส่งสําเนาบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที�ผู้ บัญชี
ตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั "งรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการไปยงับรรดาผู้ ถือหุ้นทกุคนที�มีชื�ออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชมุไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั 
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ข้อ 42. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั "งที�มีการพิจารณางบดลุบญัชี
กําไรขาดทุนและปัญหาของบริษัท เพื�อชี "แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น ให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั "งนั "นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมุด บัญชี และหลกัฐานอื�นใดเกี�ยวกับรายได้ รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี "สินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และมีอํานาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท ตามที�
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที�ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานว่าด้วยงบดุลและ
บญัชีเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั "นด้วยว่า งบดลุ
นั "นได้จดัทําขึ "นโดยถกูต้องและแสดงถงึกิจกรรมที�แท้จริงและถกูต้องของบริษัทหรือไม ่
  

 ข้อ 43. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น และของที�ประชุม
คณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี "ให้เก็บรักษาไว้ ณ 
สํานกังานจดทะเบียนของบริษัท บนัทกึรายงานการประชุมและมติดงักล่าว เมื�อได้ลงลายมือชื�อ
ของผู้ เป็นประธานของการประชุมนั "นหรือได้ลงลายมือชื�อของผู้ เป็นประธานของการประชมุครั "ง
ถดัไปแล้ว ให้ถือวา่เป็นหลกัฐานอนัถกูต้องสําหรับข้อความอนัได้บนัทึกลงไว้นั "นและให้ถือว่ามติ
และการดําเนินการทั "งหลายของที�ประชมุตามที�ได้จดบนัทกึไว้นั "นได้กระทําไปโดยชอบ 
 
 

หมวด 6 
เงนิปันผลและเงนิสํารอง 

 
ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรซึ�งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที�

บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 

เว้นแตเ่ป็นกรณีที�เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั "งคราว ในเมื�อพิจารณา
ตามหลกัการทางบัญชี ซึ�งเป็นที�ยอมรับกนัแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนี " 
และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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การจ่ายเงินปันผลทุกกรณีให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีที�บริษัทยงัจําหน่ายไมค่รบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุน
แล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั "งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดย
ได้รับความเห็นชอบที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
 
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึ�ง (1) เดือนนับแต่วันที� ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น  หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี  ทั "งนี " ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอก
กลา่ว การจ่ายเงินปันผลนั "นลงในประกาศหนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกําไร
สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี "จะมีจํานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั "น โดยให้คณะกรรมการจดัทํา
ความเห็นเพื�อเสนอขออนุมัติต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น นอกจากทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุสํารองอื�นตามที�เห็นวา่จะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
ข้อ 46. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บญัชีกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทุก

เวลาในระหวา่งทําการของบริษัท และอาจขอสําเนาเอกสารดงักล่าวพร้อมด้วยคํารับรองถูกต้อง
จากบริษัทได้ โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในเวลาที�ยื�นคําขอตามอตัราที�คณะกรรมการ
กําหนด ซึ�งอตัราดงักลา่วจะต้องไมเ่กินอตัราขั "นสงูสดุที�กฎหมายหรือระเบียบที�เกี�ยวข้องกําหนด 

 
หมวด 7 

ตราประทบั 
 

 ข้อ 47. ตราประทบัของบริษัท เป็นดงันี " 
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